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Изменение  16 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

20. изразява дълбока загриженост 

относно неотдавнашните събития по 

средиземноморския път и пътя през 

Западните балкани, когато рекорден 

брой незаконни мигранти преминаха 

границите на ЕС, създавайки 

безпрецедентно предизвикателство за 

Европа и нейните държави членки, 

което налага единен и решителен 

европейски отговор;   изразява 

подкрепата си за мерките, предложени 

от Комисията, и призовава за бързото 

приемане и прилагане от страна на 

държавите членки;  подчертава, че 

следва да се отдели по-голямо 

внимание на инициативите, вече 

започнати от Комисията, по-

специално предложенията за 

преместване и презаселване, тъй като 

схемата за спешно преместване, 

задействана в помощ на Италия и 

Гърция, не е решение на проблема с 

дългосрочното предизвикателство, 

поставено от натиска за 

предоставянето на убежище, а по-

скоро тест с оглед на предстоящото 

законодателно предложение за 

постоянна схема за преместване, 

която да бъде задействана в ситуации 

20. изразява дълбока загриженост 

относно неотдавнашните събития по 

средиземноморския път и пътя през 

Западните балкани, когато рекорден 

брой незаконни мигранти преминаха 

границите на ЕС, създавайки 

безпрецедентно предизвикателство за 

Европа и нейните държави членки, 

което налага единен и решителен 

европейски отговор;   изразява 

подкрепата си за мерките, предложени 

от Комисията, и призовава за бързото 

приемане и прилагане от страна на 

държавите членки;  приветства 

инициативите на Комисията за 

преместване и презаселване, 

включително новата инициатива в 

полза на Гърция, Италия и Унгария за 

спешно преместване на увеличения 

брой на търсещите убежище, които 

се нуждаят от международна 

закрила, както и предложението на 

Комисията за създаване на постоянен 

механизъм за преместване, който да се 

задейства при извънредни ситуации, 

като се вземе предвид броят на 

бежанците в държавата членка, 

който се основава на член 78, 

параграф 2 от ДФЕС; настоятелно 
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на масов прилив;   настоятелно 

призовава Комисията да задейства 

необходимата схема, предназначена 

специално за ситуации на масов прилив;   

подчертава същевременно 

необходимостта да се ускори 

обработването на молбите за убежище и 

връщането на лицата, чиито искания са 

били отхвърлени;   изразява подкрепата 

си за подход на „горещите точки“, 

обявен в програмата за миграцията, с 

цел засилване на оперативната подкрепа 

при пристигането на търсещи убежище 

лица, включително за регистрацията и 

началната обработка на заявленията, 

също и за тези, които не се нуждаят от 

закрила; отхвърля всякакви мерки, 

които фактически възстановяват 

граничния контрол, което излага на риск 

Шенгенското пространство; 

призовава Комисията да задейства 

необходимата схема, предназначена 

специално за ситуации на масов прилив;   

подчертава същевременно 

необходимостта да се ускори 

обработването на молбите за убежище и 

връщането на лицата, чиито искания са 

били отхвърлени;   изразява подкрепата 

си за подход на „горещите точки“, 

обявен в програмата за миграцията, с 

цел засилване на оперативната подкрепа 

при пристигането на търсещи убежище 

лица, включително за регистрацията и 

началната обработка на заявленията, 

също и за тези, които не се нуждаят от 

закрила; отхвърля всякакви мерки, 

които фактически възстановяват 

граничния контрол, което излага на риск 

Шенгенското пространство; 

Or. en 
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Изменение  17 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 73 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

73. призовава Комисията да подпомага 

селскостопанските производители да 

посрещат пазарните кризи по-

подготвени, като съобщава промените в 

пазарните условия въз основа на точни 

данни в реално време, когато това е 

възможно; 

73. призовава Комисията да подпомага 

селскостопанските производители да 

посрещат пазарните кризи по-

подготвени чрез нови и устойчиви 

пазарни инструменти, насочени към 

избягване на загубата на доходи, и 

като съобщава промените в пазарните 

условия въз основа на точни данни в 

реално време, когато това е възможно; 

Or. en 
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Изменение  18 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 74 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

74. изтъква необходимостта от 

преодоляване на дисбалансите по 

веригата на хранителните доставки, по-

конкретно за да се гарантира честност и 

прозрачност в отношенията между 

първични производители, 

преработватели, доставчици и 

дистрибутори, и призовава Комисията 

да проучи дисбаланса по веригата на 

доставки и устойчивата роля на 

първичния производител във веригата; 

74. изтъква необходимостта от строги 

мерки за преодоляване на дисбалансите 

по веригата на хранителните доставки, 

по-конкретно за да се гарантира 

честност и прозрачност в отношенията 

между първични производители, 

преработватели, доставчици и 

дистрибутори, и призовава Комисията 

да проучи дисбаланса по веригата на 

доставки и устойчивата роля на 

първичния производител във веригата; 

Or. en 
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Изменение  19 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 86 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 86a. отправя искане към Комисията 

да проучи възможността за 

преодоляване на пропуските и 

„вратичките“ при прилагането на 

член 2 от ДЕС и на ценностите, на 

които се основава ЕС, а именно 

зачитане на човешкото достойнство, 

свободата, демокрацията, 

равенството, принципите на 

правовата държава и зачитането на 

правата на човека, включително 

правата на лицата, които 

принадлежат към малцинства, inter 

alia чрез задължителен механизъм, 

който се основава на набор от 

обективни показатели, като по този 

начин се предоставя възможност за 

постепенни действия при нарушения 

на тези ценности, включително на 

основните права, както на 

равнището на ЕС, така и на 

равнището на държавите членки; 

припомня, че зачитането на правата 

на човека ще трябва да бъде 

прилагано ефективно чрез спазване на 

всички разпоредби относно 

демокрацията, предвидени в Договора; 
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Изменение  20 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 98 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 98a. подчертава факта, че 

засилването на расизма и 

ксенофобията в Европа представлява 

едно от най-големите 

предизвикателства за ЕС, тъй като 

съставлява заплаха за демокрацията 

и зачитането на правата на човека; 

следователно призовава Комисията 

да представи инициативи за борба 

срещу расизма и ксенофобията в ЕС; 

Or. en 



 

AM\1072791BG.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 21 

Изменение  21 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 101 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  101a. подчертава готовността си да 

се справи с новата схема за спешно 

преместване в рамките на ускорена 

процедура и заявява намерението си 

да ускори предприемането на всички 

други успоредни мерки, предложени 

от Комисията, за да се гарантира, че 

държавите членки не забавят 

постоянната схема за преместване; 

припомня на Съвета, че 

Парламентът е категорично в полза 

на задължителен механизъм за 

преместване, който е основан на ясни 

и добре дефинирани критерии и 

отчита предпочитанията на 

бежанците; 

Or. en 
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Изменение  22 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 103 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

103. приветства предложението на 

Комисията за увеличаване на 

ефективността на системата за връщане 

за отхвърлените кандидати за 

убежище; насърчава обаче Комисията 

да представи предложение за 

политика на бързо връщане, след 

оценка и преглед на съществуващите 

мерки, например за включване в тази 

рамка на засилената подкрепа на 

FRONTEX; настоява, че всички 

действия по връщане следва да се 

извършват при пълно спазване на 

основните права; 

103. отбелязва предложението на 

Комисията за увеличаване на 

ефективността на системата за връщане, 

която следва да се осъществява 

съвместно със зачитане на 

процедурите и стандартите, които 

позволяват на Европа да гарантира 

хуманно и достойно третиране на 

завърналите се лица в съответствие с 

принципа на забрана за връщане; 

припомня, че доброволното връщане 

следва да има приоритет над 

принудителното връщане; 

Or. en 

 

 


